КАЛЬЦИНОРМ

КАЛЬЦИНОРМ
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ПАЦІЄНТА

Прочитайте уважно перед тим, як розпочати застосування препарату!

Якщо у Вас виникнуть додаткові запитання, будь ласка, проконсультуйтеся з Вашим
лікарем.

Лікарська форма. Гранули.

Фармакологічні властивості. Препарат стимулює ріст кісток та процеси остеогенеза.
Має
протизапальні властивості.

Показання. Остеомієліт, остеопороз, рахіт, карієс, парадонтит, бурсит, переломи,
вивихи.

Противопоказання. Підвищена чутливість до компонентів препарату, дитячий вік до 6
років.

Взаємодія з лікарськими засобами. Сумісній з іншими лікарськими засобами.

Особливі вказівки.
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Вагітність та період лактації. Можливе застосування у рекомендованих дозах після
консультації з лікарем та під його контролем.

Під час лікування не рекомендується вживати у великій кількості міцний чай, каву,
алкоголь, прянощі, вельми холодну або гарячу їжу.

Спосіб застосування та дози.

Разова доза препарату для дорослих і дітей старше 7 років складає 7 гранул. Для дітей
до 7 років призначається по 1 гранулі на 1 рік життя.

Частота прийому препарату залежить від перебігу захворювання. З профілактичною
метою препарат приймають 1 раз на добу, вранці натщесерце протягом місяця. У гострій
стадії хвороби з лікувальною метою препарат приймають по 7 гранул 6 разів на добу до
поліпшення, потім З рази на добу протягом 7 діб. При хронічних захворюваннях
Кальцинорм приймають по схемі: по 7 гранул 3 рази на добу протягом 1 тижня, потім 2
рази на добу протягом наступного тижня і потім 2 рази на тиждень.

Гомеопатичний препарат Кальцинорм приймається між прийомами їжі, гранули
рекомендується розсмоктувати під язиком, не запиваючи водою.

Передозування. Не спостерігалось.

Побічні ефекти. Препарат переноситься добре, але іноді можуть виникати алергічні
реакції: висип на шкірі, свербіж.

Уразі виникнення будь-яких незвичних реакцій обов'язково порадьтеся з лікарем щодо
подальшого застосування препарату!
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Термін придатності. 2 рокі.

Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначенного на
упаковці.

Умови зберігання. Зберігати при температурі 15 °С - 25 °С в сухому та недоступному
для дітей місці!

Упаковка. Гранули по 20г у пеналах пластмасових з контролем першого відкриття.

Правила відпуску. Без рецепта.

Назва та адреса виробника. ТОВ "Гомеопатична аптека" м. Харків, вул. Руставелі, 2
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